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Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта,
релевантно тржиште у географском смислу обухвата цијелу или
дио територије Босне и Херцеговине, на којој су тржишни конкуренти активни у продаји и/или куповини релевантног производа
под једнаким или довољно уједначеним условима које то тржиште
битно разликује од услова тржишне конкуренције на сусједним географским тржиштима.
На основу свега наведенога, а узимајући у обзир податке из
пријаве о предмету пословања учесника концентрације, а посебно
групе производа који се преклапају на тржишту Босне и Херцеговине, релевантним тржиштима производа могу се сматрати тржишта: зачина, смјеша за припрему јела, дехидрираних супа, хладних сосева, супа за кување, чоколадних намаза, чоколадица и чоколадних напитака.
Релевантним тржиштем у географском смислу сматра се тржиште Босне и Херцеговине с обзиром да су релевантни производи доступни на цијелој територији Босне и Херцеговине.
Слиједом наведеног, релевантна тржишта предметне концентрације су тржишта продаје зачина, смјеша за припрему јела, дехидрираних супа, хладних сосева, супа за кување, чоколадних намаза, чоколадица и чоколадних напитака у Босни и Херцеговини.
5. Анализа релевантног тржишта
Тржишно учешће привредних субјеката учесника концентрације на релевантним тржиштима на дан 31.12.2010. године приказани су у наредној табели:
Табела 1.
Тржишно учешће (%)
Р. Релевантно тржиште
Nestle
ЦентроЗаједно
бр.
производ
1. Зачини
6
6
2. Смјеше за припрему јела
2
2
4
3. Дехидриране супе
10
4
14
4. Хладни сосеви
26
2
28
5. Супе за кување
11
1
12
6. Чоколадни намази
*
*
7. Чоколадице
3
3,8
6,8
8 Чоколадни напици
34
1
35
Извор: подаци из Пријаве; *Продаја чоколадних намаза у
2010. години износи свега 12 т (54.000 ЕУР) што је занемарива количина у поређењу са конкурентима.
Анализом наведених података, Конкуренцијски савјет је утврдио да заједничко тржишно учешће учесника концентрације на
релевантним тржиштима није веће од 40%.
6. Обавеза пријаве намјере концентрације
Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) т. а) и б) Закона, постоји ако укупни годишњи приходи учесника концентрације остварени продајом робе
и/или услуга на свјетском нивоу износе 100.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила предметној концентрацији и да укупан приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације остварена продајом робе и/или
услуга на тржишту Бо сне и Херцеговине изно си најмање
8.000.000,00 КМ или ако је заједничко тржишно учешће учесника
концентрације на релевантном тржишту веће од 40,0%.
Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника
концентрације (и њихових повезаних привредних субјеката) на
дан 31. децембар 2010. године:
Табела 2.
Назив привредног субјекта
Nestle Група

Укупни приход (КМ)
Свијет
БиХ
(..)*1
(..)*

Центропроизвод
Центропроизвод Група

108

Извор: подаци из Пријаве.

(..)*
(..)*

(..)*
(..)*

31

Годишњи приход учесника концентрације представља укупан
приход (без пореза на додату вриједност и других пореза који се
директно односе на учеснике концентрације на тржишту Босне и
Херцеговине), у смислу члана 8. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних
субјеката.

Анализом наведених података утврђено је да учесници предметне концентрације не испуњавају услове из члана 14. став (1)
тачка б) Закона, јер укупан приход привредног субјекта Центропроизвод остварен продајом робе и/или услуга на тржишту Босне
и Херцеговине износи мање од 8.000.000,00 КМ (Табела 2.), а заједничко тржишно учешће учесника концентрације на релевантним тржиштима није веће од 40,0%, те сходно томе, исти нису били обавезни поднијети Пријаву.
7. Административна такса

Подносилац пријаве на овај закључак, у складу са чланом 2.
тарифни број 108. тачка ц) Одлуке о административним таксама у
вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом
(“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11) дужан је платити административну таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ у корист
буџета институција Босне и Херцеговине.
8. Поука о правном лијеку

Против овог закључка није дозвољена жалба.

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овог закључка.
1 (..)*Подаци се сматрају пословном тајном у смислу члана 38. Закона
о конкуренцији.

Број: 05-26-1-013-11-II/11
29. септембра 2011. године
Сарајево

Предсједник,
Др Стјепо Прањић, с.р.

Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да
је у Закону о пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/11) учињена
техничка грешка па, на основу члана 189. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 31/11), генерални секретар д а ј е
ИСПРАВКУ
Закона о пореском поступку Републике Српске

1. У члану 2. у тачки ж) послије ријечи: “(у даљем тексту: Пореска управа)” додаје се слово: “и”.
2. У члану 12. у ставу 4. ријечи: “од дана пријема рјешења” бришу се.
3. У члану 94. у ставу 1. у тачки д) послије ријечи:
“или” додаје се ријеч: “не”.
4. У члану 99. ријеч: “односно” замјењује се ријечима:
“као и”.
Број: 02/2-1999/11
21. октобра 2011. године
Бања Лука

Генерални секретар,
Ранко Карапетровић, с.р.

